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Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din Moldova (APCJM) a delegat 73 observatori naţionali 
independenţi la alegerile baţcanului UTA „Gagauz Yeri” din 12 decembrie 2010, fiind acreditaţi în mod 
corespunzător de Comisia Electorală Centrală a UTA „Gagauz Yeri”. 

Voluntarii APCJM au observat integral procesul de vot şi au informat Biroul central APCJM privitor la 
modul de desfasurare a scrutinului. În conformitate cu Art. 63 al Codului Electoral al RM şi articolul 76 
al Legii privind alegerea bascanului UTA Gagauzia”, observatorii au primit o copie a Proceselor–verbale. 
În baza rezultatelor finale la secţiile de votare APCJM a efectuat o numărătoare paralelă a voturilor. 

În mare parte, procesul electoral s-a desfăşurat într-o atmosferă liberă, dar cu un şir de nereguli 
depistate de observatori. La secţiile de votare din UTA „Gagauz Yeri” a dominat, în general, o atmosferă 
aparent calmă, alegătorii nefiind impiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat. 

O problemă semnificativă rămâne a fi imperfecţiunea listelor electorale, dovadă fiind numărul mare de 
alegători care au votat pe liste suplimentare (aproximativ 7,0 %). 

Modificările legislaţiei electorale ce ţin de procedura de votare au fost efectuate pripit şi fără suport 
informational adecvat, dovadă fiind pe de o parte - necunoaşterea procedurilor de vot de către 
alegători, pe de alta parte-neprofesionalismul membrilor birourilor electorale, dar şi neconcordanţa 
legislaţiei electorale din UTA Găgăuzia cu Codul Electoral al R.Moldova.  

Exemple: La secţia Nr 6 Comrat au fost observaţi câţiva alegători care au votat  fără fişa de însoţire a 
buletinului de identitate

Membrii biroului electoral al secţiei Nr.11 din Comrat au aplicat, din timp, pe toate buletinele de vot  
ştampila secţiei. Conform legislaţiei electorale din regiune ştampila se aplică la eliberarea buletinului de  
vot alegătorului.

Din lipsa unei reglementări  clare privind procedura de sigilare a urnei de vot, în unele secţii de votare  
procesul-verbal a fost introdus în  urna de vot, în altele-nu . 

Nici la aceste alegeri nu au lipsit transportarea alegătorilor la secţiile de votare.

Exemple: 

La mai multe secţii de votare a fost înregistrate cazuri de transportare a alegătorilor. Astfel,  la secţia  
Nr.49 din Copceac a fost observat un microbuz  cu numere de înmatriculare GE AS 304 care transporta 
alegători pentru a vota pentru Mihail Formuzal. 

La Secţia Nr. 2 din Comrat a fost observat un automobilul cu numere de înmatriculare GE AV 490 care  
transporta alegători pentru a vota pentru Nicolae Dudoglo). 

Şi la secţia Nr46 din localitatea Congazcic a fost observat un microbuz cu numere de îmatriculare (GE AK 
356) care a adus alegători la secţie. 

De asemenea şi la  secţia Nr. 58 din Etulia a fost observat un autobuz cu alegători.
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Nu a fost o excepţie şi neregulile devenite deja traditionale în UTA Gagauz Yeri: intrarea nemotivată în  
cabinele pentru vot secret a câte 2 persoane, influenţarea alegătorilor şi agitaţie electorală în ziua  
alegerilor. 

Exemple: 

La secţiile de votare Nr. 49 din localitatea Copceac şi Nr. 8 din Comrat au fost observate câte două 
persoane în cabina de vot. 

Influienţare a alegătorilor  a fost sesizate de către observatorii APCJM la secţiile Nr. 49 şi 50 din Copceac 
(unii membri ai biroului electoral la eliberarea buletinelor de vot arătau cu degetul sau chiar spuneau 
pentru cine să voteze – pentru Irina Vlah);

În  secţia de votare Nr 58 din Etulia observatorii din partea PCRM făceau agitaţie electorală chiar în  
interiorul secţiei. La sesizarea observatorului nostru, aceştia au fost eliminaţi din secţia de votare de 
către poliţist. 

În preajma secţiei de votare Nr. 8 din Comrat a fost observată agitaţie electorală pentru Nicolae 
Dudoglo.

În preajma secţiei de votare Nr.46 din  Congazcic a fost observată atât agitaţie electorală pentru  
Dudoglo, cât şi pentru Formuzal.

O atenţie deosebită merită să atragem următoarelor cazuri:

În apropierea secţiei de votare Nr.59 din Ferapontievka alegătorilor li se oferă băuturi alcoolice.

La secţia Nr.13 din Ceadîr Lunga a fost nevoie de intervenţia poliţiştilor. Un alegător în stare de 
ebrietate făcea agitaţie electorală în interiorul secţiei de votare în favoarea PCRM-ului. Acesta avea un  
comportament agresiv şi a deteriorat sigiliul urnei de vot.  

În secţia Nr 25 din Vulcăneşti, până la ora 9.00 nu era energie electrică. 

La secţia Nr. 9 Comrat timp de jumătate de oră a fost stinsă lumina (între orele 17:00 – 17:30), procesul  
de votare s-a desfăşuratîn acest interval  la lumina lumânărilor sau a telefoanelor mobile.

La secţia Nr  5 Comrat a fost o tentativă de a se introduce 2 buletine de către o persoană, la intervenţia  
observatorului nostru un buletin de vot a fost luat de la alegător, şi a fost întocmit un proces-verbal

Având în vederea neregulile depistate de către observatori, APCJM RECOMANDĂ:

-Autorităţilor electorale responsabile de organizarea procesului de vot să înlăture neajunsurile şi 
neregulile depistate, să aducă acţiunile funcţionarilor electorali mentionaţi în albia principiilor 
internaţionale şi prevederilor Codului Electoral al RM privitor la organizarea alegerilor libere şi corecte. 
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REZULTATELE NUMARATORII PARALELE A VOTURILOR IN BAZA A REZULTATELOR PARVENITE DE LA 63 
SECTII DE VOTARE 

În listele suplimentare au fost incluşi 4 167 alegători, ceea ce constituie 4,2% din numărul de alegători 
incluşi în listele de bază sau  7,1% din numărul total de persoane care au primit buletine de vot.

Au fost declarate nevalabile 0,6% din numărul de buletine găsite în urnă. În total au fost 59 437 voturi 
valabil exprimate, inclusiv pe candidaţi: 

• pentru candidatul independent Dudoglo Nicolai – 32,2%;

• pentru candidatul independent Formuzal Mihail – 36,4%;

• pentru candidatul reprezentantul PCRM Vlah Irina au votat 31,4%. 

În aspect teritorial.

- în raionul Comrat din numărul total de voturi valabil exprimate:

• pentru candidatul independent Dudoglo Nicolai – 45,9%;

• pentru candidatul independent Formuzal Mihail – 23,0%;

• pentru reprezentantul PCRM Vlah Irina au votat – 31,1%. 

- în raionul Ciadîr-Lunga din numărul total de voturi valabil exprimate: 

• pentru candidatul independent Dudoglo Nicolai – 16,8%;

• pentru candidatul independent Formuzal Mihail – 50,7%;

• pentru reprezentantul PCRM Vlah Irina au votat – 32,5%. 

- în raionul Vulcăneşti din numărul total de voturi valabil exprimate:

• pentru candidatul independent Dudoglo Nicolai - 24,3%;

• pentru candidatul independent Formuzal Mihail - 45,5%;

• pentru reprezentantul PCRM Vlah Irina au votat – 30,2%. 

Din numărul total de voturi valabil exprimate 7,0% se datorează voturilor alegătorilor din listele 
suplimentare, inclusiv în raionul  Ciadîr-Lunga 8,7%, în raionul Comrat 6,3% şi în raionul Vulcăneşti 
5,4%.

 Prin urmare, din listele de bază au votat pe total UTA Găgăuzia 56,1%, inclusiv în raionul Comrat – 
60,0%, în raionul Ciadîr-Lunga – 53,8%, în raionul Vulcăneşti – 50,9%.
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Metodologia NPV 

.. 73 observatori acreditaţi 

.. 64 secţii de votare sau 100% de secţii de votare acoperite 

.. 3 observatori pe termen lung şi un coordinator regional 

.. La 12 decembrie 2010, orele 01:19 au fost procesate 63 procese-verbale, ce reprezinta 98.4% din 
sectiile de votare din UTA “Gagauz Yeri” 

APCJM a instruit 73 observatori, care  sunt  detaşaţi la fiecare secţie din UTA Gagauz Yeri, unde vor 
urmări procesul de votare şi vor efectua numărarea paralelă a voturilor. Experţi ai APCJM 
supraveghează mersul procesului electoral în regiunea găgăuză şi colectează date privind eventuale 
încălcări ale legislaţiei electorale, date care ulterior vor fi făcute publice

Proiectul de Observare a alegerilor Başkannului UTA „Gagauz Yeri” este parte integră a programului de 
promovare a alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi 
Corecte. APCJM este susţinută în ideea de promovare a unor alegeri libere şi corecte în regiunea 
găgăuză de Fundaţia  Est Eupeană. 

  

Persoana de contact: Rima Plăcintă -Condraţchi
E-mail:rplacinta@yahoo.com
Tel:(+373) 69569999
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